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ОБЩИНА ДЕВИН 

 

  УТВЪРЖДАВАМ,     П 

  Кмет на Община Девин:  

     Здравко Иванов 

 * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно 

 Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

                   2016/679). 

 

     Дата: 30.08.2022г.    

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1-2201/30.08.2022г. 

за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни 

количества стояща дървесина на корен, включена в самостоятелно обособени 

обект №2201. 

 

Днес, 30.08.2022г. в 10:00 часа, в административната сграда на Община Девин, 

комисия, назначена със Заповед № РД-09-392/30.08.2022г. на Кмета на Община Девин, 

в състав:  

Председател:  инж. Емануил Кущинаров – Главен експерт „Общински гори“ 

Членове:       1. Андрей Шанов - юрисконсулт 

2. Дарина Димитрова – Старши счетоводител – отдел БФУЧР 

3. Вероника Стоянова – Гл. специалист ССиЗ 

4. Атанас Чолаков – Старши специалист „Общински гори“ 

 

се събра, за да разгледа, оцени и класира, подадените оферти за участие в търг с 

тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на 

корен от горски територии – общинска собственост по реда на чл.49, ал.1, т.2 от 

“Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти“, включена в самостоятелно обособен обект №2201 

(отдел/подотдели: 176 – „Ч”), съгласно условията определени в Заповед № РД-09-

364/12.08.2022г. на Кмета на Община Девин за откриване на търга, одобрената 

документация за участие и провеждане на търга и разпоредбите на „Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти“, наричана за краткост по нататък в протокола „Наредбата“. 
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I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОФЕРТИ  

1. Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на 

комисията. 

На основание чл.22, ал.20 от Наредбата заседанието на комисията е публично. 

2. Комисията започна своята работа след получаване на постъпилите оферти за 

участие в търга, ведно с водения „Регистър“ на постъпилите оферти.  

Видно от предоставеният „Регистър“ на постъпилите оферти за участие в търга с 

тайно наддаване в срока, определен за подаване на оферти за участие в търга – до 

17:00 часа на 29.08.2022г. е постъпила само една оферта.  

3. В изпълнение на разпоредбата на чл.22, ал.3 от Наредбата комисията пристъпи 

към отваряне на плика с оферта на единствения участник и констатира следното: 

Офертата на „ДЕНИСЛАВ 08” ЕООД е постъпила в запечатан непрозрачен плик, 

който съдържа следните документи: 

 Заявление за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен по образец, в което заявява участие за обект  №2201 (Приложение №1) - 

представено във вид и съдържание съгласно утвърдената документация за участие в 

процедурата; 

 Декларация по чл.18, ал.1, т.3, буква от „а“ до „з“ от Наредбата по образец 

(Приложение №2), представена във вид и съдържание съгласно утвърдената 

документация за участие в процедурата; 

 Декларация по чл.18, ал.1, т.3, буква „и“ от Наредбата, че участникът отговаря на 

техническите и квалификационни изисквания на продавача за изпълнение на дейностите 

предмет на процедурата по образец (Приложение №3) – представена във вид и 

съдържание съгласно утвърдената документация за участие в процедурата; 

 Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект  №2201 

4. На основание чл.22, ал.3, изречение второ от Наредбата, обявените условия в 

Заповед № РД-09-364/12.08.2201г. за откриване на търга с тайно наддаване и 

утвърдената към нея документация за участие, комисията извърши служебна проверка: 

4.1. за актуалното състояние на участника в търговския регистър; 

4.2. за актуалната регистрация в публичния регистър на ИАГ по реда на 

чл.241 от Закона за горите и притежаване на удостоверение за регистрация за 

дейността-добив на дървесина; 

4.3. за спазване на срока и размера за внасяне на гаранцията за 

участие, определена по т.4.1 от Заповед № РД-09-364/12.08.2022г. за откриване на 

търга; 

4.4. за липса на парични задължения към Община Девин към деня на 

подаване на офертата за участие в процедурата. 

От извършената служебна проверка, комисията констатира следното: 

По т.4.1. – участникът е регистриран в търговския регистър и към деня на 

провеждане на процедурата няма изменения, относно начина на представляване, 
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седалище и адрес на управление (прилага се разпечатка от търговския регистър за 

участника); 

По т.4.2. – участникът е регистриран в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

извършване на дейността „добив на дървесина“; 

По т.4.3. – от участника е постъпила по сметка на Община Девин в размер и срок 

/до 17:00ч. на 29.08.2022г./, гаранция за участие в търга с тайно наддаване, във вид на 

паричен превод за обект №2201; 

По т.4.4. – комисията извърши проверка за наличие (липса) на парични 

задължения към Община Девин към деня на подаване на офертата за участие в 

процедурата. 

5. С оглед на изложеното по-горе, КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ 

РЕШЕНИЯ: 

5.1. ДА ДОПУСНЕ ДО ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ В ТЪРГА – отваряне на 

плик с надпис ”Ценово предложение” и класиране на предложените ценови 

оферти, единственият участник „ДЕНИСЛАВ 08” ЕООД за ОБЕКТ №2201; 

Председателят на комисията обяви публично взетите от комисията решения. 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ и КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията пристъпи към отварянето на пликовете с надпис ”Ценово 

предложение” и регистриране на ценовите предложения на единствения участник за 

обособения обект, за който е допуснат до участие, при което комисията констатира 

следното: 

1. ЗА ОБЕКТ №2201 (отдел/подотдели: 176 – „Ч”): 

1.1. За обекта е подадена само една оферта, респективно едно ценовото 

предложение от участника „ДЕНИСЛАВ 08” ЕООД. 

А) Единственият участник: „ДЕНИСЛАВ 08” ЕООД предлага цена за покупка на 

прогнозните количества стояща дървесина на корен в размер на: 21590 лв. (Двадесет 

и една хиляди, петстотин и деветдесет лева) без ДДС, която е равна на 

определената от продавача началната цена за обекта.  

При разглеждане на ценовото предложение, комисията установи, че участникът е 

представил ценово предложение, което е изготвено в съответствие с изискванията на 

продавача. 

1.2. Видно от гореизложените данни, комисията съобразявайки се с обявеният 

критерии „най-висока предложена цена“ в т.8 от Заповед № РД-09-364/12.08.2022г. 

на Кмета на община Девин, ВЗЕ ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ДА КЛАСИРА ЗА ОБЕКТ 

№2201 (отдел/подотдели: 176 – „Ч”): 

 НА ПЪРВО МЯСТО: участник „ДЕНИСЛАВ 08” ЕООД, предложил цена за 

покупка на прогнозните количества стояща дървесина на корен от обект №2201, в 
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размер на:  21590 лв. (Двадесет и една хиляди, петстотин и деветдесет лева) без 

ДДС.  

 НА ВТОРО МЯСТО: няма класиран участник, поради липса на друга подадена 

оферта за обекта. 

III. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ ТЪРГ С ТАЙНО 

НАДДАВАНЕ 

1. Председателя на комисията, съобщи публично класирането на ценовите 

предложения, след което обяви търга с тайно наддаване за приключил. 

2. След предходните действия, комисията състави настоящия протокол и приключи 

своята работа по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие 

в настоящия търг с тайно наддаване. 

Настоящият протокол се състои от 4 (четири) страници и се състави в 2 

еднообразни екземпляра – един за деловодство на Община Девин /протоколен регистър/ 

и един за прилагане към документацията за провеждане на търга с тайно наддаване.  

Настоящия протокол се предава на Кмета на Община Девин за утвърждаване, 

съгласно чл.22, ал.19 от Наредбата, заедно с цялата документация,  събрана в хода на 

провеждането на търга с тайно наддаване. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……………П……………. 

                инж. Емануил Кущинаров 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:       1. …………П.………….    2. …………П……………. 

Андрей Шанов   Дарина Димитрова 

3. ……………П.………….             4………………П.…………                        

       Вероника Соянова    Атанас Чолаков 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент 

за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 


